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MURALA ERAIKITZEN 

Iritsi da orain arte landutako guztia mural batean jartzeko 

momentua. Guztion artean bi mural egingo ditugu: mural fisikoa eta 

mural birtuala. 

Horretarako talde guztiek deskribatuko diren pausoak jarraitu 

beharko dituzte. Lehendabizi, talde bakoitzak fitxa bat beteko du; 

ondoren, fitxa horiekin, murala osatuko dugu.  

1. MURAL FISIKOA 

Talde bakoitzak 2. jardueran hautatutako zuhaitzaren fitxa egin 

beharko du. Horretarako: 

 Hartu koloredun kartulina bat eta moztu 10x10 cm-ko zati bat. 

 Kartulina horretan informazio hau txertatu.  

o Zuhaitzaren izena. 

o Zuhaitzaren hostoa itsatsi albo batean. 

o 5. jardueran egindako smorearen QR kodea (ikusi QR 

kodea nola sortu atala). 

o 6. jardueran egindako kromatografia itsatsi eta adierazi 

iragaz-paperean ikusten diren pigmentuen izenak. 
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+ 

 Pankartak egiteko erabiltzen den orri handi bat hartu eta moztu 

1m-ko luzera izan dezan. 

 Adostu taldeen artean muralean jarri behar den izenburua, eta 

idatzi hizki handitan. 

 Talde bakoitzak itsatsi bere kartulina muralean. 

 Itsatsi murala egokia iruditzen zaizuen eskolako pareta batean. 

2. MURAL BIRTUALA 

Guztion artean egingo dugun mural hau gauzatzeko padlet aplikazioa 

erabiliko dugu. Horretarako, irakasleak muralaren web-helbidea eta 

bertan sartzeko pasahitza emango dizu. Mural honetan talde bakoitzak 

hau jarri beharko du: 

 Zuhaitzaren izena 

 Zuhaitzaren argazkia (2. jardueran egindako argazkia) 

 5. jardueran egindako smorearen html kodea 

Nola txertatu zuhaitzaren fitxa mural birtualean? 
 

 Sartu irakasleak emandako web-orrialdean eta sartu eman dizun 

pasahitza. 

 Behin muralean zaudela klik bikoitza egin muralean; laukitxo bat 

azalduko zaizu. 

 Idatzi zuhaitzaren izen arrunta Title jartzen duen tokian. 

 Idatzi zuhaitzaren izen zientifikoa write something jartzen duen 

tokian. 

  + Ikonoan klik egin eta bertan ageri den laukitxoan txertatu 

smorearen html kodea (ikusi QR kodea nola sortu atala). 

 Argazki-kameraren ikonoan klik egin eta igo (upload) 2. jardueran 

atera zenuen zuhaitzaren argazkia. 
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QR kodea nola sortu 

Egingo ditugun muraletan 5. jardueran egindako smorearen QR 

kodea txertatuko dugu: fisikoan QRaren irudia eta birtualean QRaren 

html kodea.  

Kodea ondo sortu dela frogatzeko, telefono mugikorrean QR 

Reader aplikazioa instalatuta izan beharko dugu. Hori lortzeko, 

mugikorreko Google play aplikazioa zabaldu eta bilatzailean QR Code 

Reader idatzi. Aplikazio asko agertuko zaizkigu, hautatu QR Code 

Reader eta instalatu aplikazioa mugikorrean. 

Jarraian QR kodea sortuko dugu; horretarako, pauso hauek jarraitu: 

 Zabaldu zure smorearen web-orrialdea. 

 Orrialdean embed laukitxoa klik egin. 

 Kopiatu get a link-ean ageri den url-a. 

 Zabaldu  www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/  

orrialdea. 

 Url laukitxoan itsatsi  zure smorearen url-a.  

 Klik egin generar codigo QR. 

 Deskargatu sortutako QRa eta gorde karpeta batean. 

 Kopiatu sortutako html kodea, hori izango baita mural birtualean 

txertatuko duzuna. 

 Froga ezazu telefono mugikorrarekin ondo sortu dela kodea, 

ordenagailuan azaldu zaizun QR irudiari argazki bat ateraz, QR 

reader aplikazioarekin. 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/

